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 اخلامس واألربعونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدددددد هلل رب العددددداملني وال ددددددة والسددددددم عدددددىل  ددددديد ا حممدددددد وعدددددىل   ددددده 

 وصحبه و لم.

 أما بعد؛..

يف كتددداب ائندددانا  وكندددا قدددد بيندددا  -رمحددده اهلل–فدزلندددا مدددع ابمدددام ابدددن قدامددده 

أحكدددام ائندددانا مدددن النسدددل والكفدددن  والددددفن  فبقدددل بعددد  املسدددانل التدددل تتعلدددق 

املسددد ة  بدددأ بدد   دد  ر الددثد   فدهاهددا ابددن قدمدده الن يف مسددد ة هبددذا املحدداو

امليت  ثم ينتقل إىل ما  د  النا دل  فبددأ هندا يف مسدد ة ال ددة عدىل الناند  أو 

 يف من تفوته ال دة  يف مجلتني اثنتني.

 )املتن(

ومدن فاتتده ال ددة عليده صدىل عدىل القد  )تتمة لكتاب ائنانا: قال امل نف 

 .(ا عن البلد صىل عليه بالنيةوإن كان امليت غانب   ,رإىل شه

 )الرشح(

 :هنا عند ا مسد تني اثنني

ا  ففاته ال دة -1  إ سان حرض يف جنازة إال أنه جاء متدخر 

 وإ سان مل يكن امليت حارض بل كان غانب ا  فه  مسد تني اثنتني. -2

 -:نيفوات ال دة بالنسبة للجنازة  عىل قسميقول العل ء يف مسد ة 
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وأمددددا أن تفوتدددده ال دددددة كلهددددا. هددددذا  -2أمددددا أن يفوتدددده بعدددد  ال دددددة   -1

 بالنسبة للفوات.

بالنسددبة للددذي يدددرة ال دددة كاملددة تكلمنددا عددىل أحكامهددا وعددىل التكبدد ات  

 وعىل ماذا يفعل؟

, وفاته بع  ال دة  ماذا يفعل؟  ا  إذا جاء اب سان متدخر 

ابمددام ثددم ي ددم معدده مددا أارة  ثددم الددذي عليدده مجهددور الفقهدداء أندده يدددخل مددع 

 .«ما أاركتم ف لوا  وما فاتكم فاقضوا »: يقيض ما فاته  لعموم قول النبل 

إال أن الفقهاء  تلفون هل إذا جاء امل م  ووجد ابمام يف صددة ائندازة  

ءة أو يف الدعاء  هل يدخل مبارشة؟ أو أنه ينتظدر حتدي يكدون  مثد  وجدا يف القرا

 تكب ا؟ اخوله عق  

الددذي عليددده ائمهددور مدددن اشالكيددة والشدددافعية واحلنابلددة أنددده يدددخل مبدددارشة  

 .«ما أاركتم ف لوا »: لعموم قول النبل 

وقددددال السددددااة األحندددداد وهددددو وجدددده عنددددد اشالكيددددة والشددددافعية واحلنابلددددة أندددده 

   .ينتظر حتي يك  ابمام أحد التكب ات  فإذا ك , ك  عقبه

ندال منالدة و ب  اخلدد يف ذلك  هدو أن هدل التكبد ات يف صددة ائندازة تم

ا إذا مددددا أاركددددت الركددددو  يف بدددددن كددددل  :فددددإذا قلددددت الركعددددات؟ تكبدددد ة ركعددددة  فددددإذ 

س  لك ركعة.  ال دة العااية  تدخل مع ابمام لكن ال ُتم
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: بد  أندك مددا أاركدت مددع التكبد ة  فدد  -رمحدده اهلل–فكدذلك أبدو حنيفددة يقدول 

نالة اللنو  يعنل: ال حكم له  فلهدذا ال تنعقدد صددته  إال يكون قبلها يكون يف م

 إذا ك ت عق  ابمام.

, «مددددا أاركددددتم ف ددددلوا »:لكددددن ائمهددددور يقولددددون: ال  لعمددددوم قددددول النبددددل 

هنا تفيدد العمدوم  أل دا موصدولة  فكدل رء أاركتده مدن تكبد  أو اعداء أو  "ما"و

 صدة  فإ ك تدخل معه.

 -ذي فاتك  يف القضاء الذي فات عىل قسمني:إذا  لم ابمام هنا تقيض ال

فإذا ام تظدر قضديت صددة ائندازة عدىل وفدق مدا أما يمنتظر بائنازة مكا ا   -1

 فاتك.

إذا كا دددت تمرفدددع مبدددارشة فإ ددده يكددد  وأمدددا أن تمرفدددع يف  فدددس اللحظدددة: أمدددا  -2

ل  .ثم يسلم يةعدا التكب ات التل فاتته متوا

ت عليددك تكب تددان  شددا يسددلم ابمددام بقيددت مددثد  أنددت أاركددت تكب تددني بقيدد

هدددا  عدددىل تكب تدددني  إذا كدددان ينتظدددر بائندددازة يف ذلدددك املكدددان مددددة معيندددة  وأندددت ترا

بعة ثم تسلم.  أمامك فد حرج عليك أن تك  الثالثة ثم تدعو ثم تك  الرا

أمددا إذا كددان ابمددام بمجددرا أندده يسددلم  تمرفددع ائنددازة  فيكدد  التكب تددني التددل  

ليدة اهلل أكدد   اهلل أكد   ثددم يسدلم  شدداذا؟ بقيدت ألن الددعاء الددذي بددني  عليددك متوا

فع  فلهذا يبقي التكبد  ويسدقم مدا بيدنه   التكب تني من أجل امليت  وامليت قد رم
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من ذكر أو اعداء. هدذا بالنسدبة ملدن أارة جداء مدن ال ددة  أو ملدن فاتتده جداء مدن 

 ال دة.

 -:أما عىل قسمنيفاتت اب سان ال دة كلها  القسم الثاين يف حالة ما إذا 

وأمددا أن تكددون جنددازة  -2أمدا أن يكددون فاتتدده ال دددة وائنددازة حددارضة   -1

 غانبة.

وهدذا جد فإذا بابمام قد  دلم مدن صددة ائندازة  مثد  إ سان اخل إىل املس

 .احلالة األوىل

دم عليده يف مكدان غاند    احلالة الثا ية: يسدت بدني يديده ائندازة لأن يكدون صم

 بل هل يف بلد  خر.

 )املتن(

ومدددن فاتتددده )قدددال:  -رمحددده اهلل–مهدددا امل دددنف كرفهددداتني املسدددانلتني اللتدددني ذ

 .(ال دة عليه صىل عىل الق  إىل شهر

 )الرشح(

هندا فاتتدده ال ددة  لكددن ائندازة موجددواة  فدإذا كا ددت موجدواة أمددا أن تكددون 

فنت  أما أن تكون مل تم   دفن. قد ام

فتكلدددم عليهدددا   -رمحددده اهلل– امل ددنف ندددت  ومل يكدددن صدددىل حالدددة كو ددا قدددد ام

  فإ دده ي دم عددىل القد  إىل شددهر  وهدذا مددذه  احلنابلدة ومددذه  الشددافعية  عليهدا

 فإ م جيياون ال دة عىل امليت يف الق  ملدة شهر.
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وذهددد  اشالكيدددة واألحنددداد إىل أنددده ال جيدددوز ال ددددة إىل امليدددت إذا كدددان قدددد 

فن.  ام

إال الدو،  فدإن الدو، و، الرجدل أو و، يقدول:  -رمحده اهلل–ن أبدا حنيفدة إال أ

 امليت  إذا جاء وكان غانب ا جاز له أن ي م عىل الق .

أندده  الدذين أجدازوا وهددم احلنابلدة والشددافعية يسدتدلون بدندده ثبدت عددن النبدل 

 : قددد ثبددت ذلددك عددن-رمحدده اهلل–القدد . يقددول ابمددام أمحددد صددىل صدددة عدددة عددىل 

صددىل عددىل قدد   وزاا ابددن عبددد الدد   أن النبددل   ددتة مددن أصددحاب ر ددول اهلل 

عدىل القد   حمد  أهل املنرب زاا ثدثة أحاايث  فقد ثبتت ال دة من النبدل 

أن املدرأة  "ال دحيحني", ومنهدا يف يف صدة ائنازة مدن تسدعة أوجده عدن النبدل 

ا هبددا  دذو, فلددم يدد«يندذوت فددإذا ماتدد»: التددل كا ددت تقددوم باملسددجد  فقددال النبددل 

: قد توفيت ليد   فذه  إىل ق ها وصىل عليه. فل   دل عنها النبل   وقالوا

 , وغ ا.فقال الشافعية واحلنابلة: هذا حكم عام  يف النبل 

فندددت فإ ددده ي دددم عليهدددا يف  فنقدددول: مدددن مل ي دددل عدددىل ائندددازة  وكا دددت قدددد ام

 .الق   اقتداء  بسنة النبل 

 )املتن(

ومن فاتته ال دة عليه صدىل عدىل القد  إىل )تدتينا مسد ة هنا  امل نف قال: 

 .(شهر

 )الرشح(
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ما هو الضدابم أو مدا علمنا الدليل الذي ي م عىل الق  إىل مدة شهر  لكن 

 هو الدليل الذي جعل ال دة إىل مدة شهر؟

  أندده أندده صددىل عددىل قدد  يقددول ابمددام أمحددد: أقلدد مددا بلددغ عنددد ا مددن النبددل  

صىل عىل أم  عد بدن عبدااة   ملدة شهر  وهذا جاء يف  نن الرتمذي  أن النبل 

فنت قبل شهر  ف ىل عليها النبل   .فكان غانب ا فجاء وكا ت قد ام

فاحلنابلدددة والشدددافعية جعلدددوا مددددة شدددهر هدددو الضدددابم  فدددإذا كدددان امليدددت قبدددل 

ي دم عليده  ألنده قدد  شدهر  جداز أن ي دم عليده يف القد   أمدا إذا كدان بعدد شدهر ال

 أرم يف ق ا. هذا بالنسبة ملذه  املجوزين.

  أمدددا مدددذه  اشالكيدددة واألحنددداد فدددإ م يقولدددون: أن هدددذا خدددا  بدددالنبل 

وابمددام مالددك يقددول: هددذا احلددديث جدداء إال لدديس عليدده العمددل عنددد أهددل املدينددة  

ات صدددته عددىل أمتدده رمحددة  فلهددذا صددىل عدددة صددلو والسددب  يف ذلددك أن النبددل 

: هدذا خدا   وال يعمدم احلكدم إال  عىل عدة أناس  كدصحاب أحدد  فلهدذا قدالوا

أن القول بدن هذا عام  وهو قول الشافعية واحلنابلدة قدولأ أقدون مدن جهدة الددليل 

 يف ذلك. لكثرة الروايات عن النبل 

دددفن كددذلك جيددري فيهددا  فددس اخلدددد   فددن  إذا كددان مل يم هددذا بالنسددبة للددذي ام

سان فوجد ائنازة قد صليت عليه  إال أنه مل تدفن بعد  فهدل جيدوز جاء إ يعنل: 

  أن ي ليها عليها؟
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  كعدم قال ابمام أمحد: قدد جداء ذلدك عدن عددة مدن أصدحاب ر دول اهلل 

  فدإ م جدداءوا متددخرين ف دلوا عددىل ائندازة  إال أن ائمهدور يقولددون: وغد ا 

دة مدرة ثا يدة  ألن ذلدك يددخل يف الذي صىل عىل ائنازة  ال جييا له أن يعيد ال 

بدداب ال،ددد  ويف بددداب اخلدديدء  فمددن بددداب  ددد هددذا اخل دددلة فإ دده مددن صدددىل ال 

-ال ددحابة   لفعددل جييددا لدده أن ي ددم مددرة ثا يددة  فيبقددي األمددر مبدداح للددذي مل ي ددل

 .-رضوان اهلل عليهم

فاتددددده  -1 -:الدددددذي فاتدددده ال ددددددة عدددددىل قسدددددمني عيددددد مدددددرة أخدددددرن التقسددددديم  

إذا ه الددبع  ي ددم مددا أارة ويقيضدد مددا فددات  أو فاتدده الكددل  إذا فاتدد -2  الددبع 

أو غانبددة  إذا  -2  أمددا أن تكددون جنددازة حددارض -1: فاتدده الكددل فهددو عددىل قسددمني

فنت  فقلنا القدول الدذي عليده  كا ت حارضة أما أن تمدفن أو ال تمدفن فإذا كا ت ام

 املعتمد وهو قول ائمهور أنه ي م عليها إىل شهر. 

ددد  صدددة ثا يددة  وأمددا  أمددا دددفن فمددن صددىل ال جيددوز عليدده أن يم إذا كا ددت مل تم

 هذا بالنسبة للقسم الثاين. -ريض اهلل عنهم–الخر فيجوز له لفعل ال حابة 

 )املتن(

بقددل معنددا ال ددورة إذا كا ددت ائنددازة غانبددة وهددل ال ددورة الثا يددة التددل تكلددم 

 .(عليه بالنية مصم  ا عن البلدوإن كان امليت غانب  )عليها امل نف: 

 )الرشح(
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فهنا عدىل قدول امل دنف أ لدق إذا كدان امليدت غاند   ومل يدداا بمددة مثدل مدا 

حددددددا النانددددد  بالنسدددددبة للقضددددداء  فهدددددذا املسدددددد ة يسدددددميها الفقهددددداء بال ددددددة عدددددىل 

 النان .

 -:ال دة عىل النان  عىل قسمني

م عليه يف م، من األم ار -1  .أما أن يكون هذا النان  قد صم

م عليه. -2  أما أال يكون صم

 سددل –عىل من هلدك فيهدا  ة غرقت  أو  انرة ُتطمت فلم يم لمثال  فين

 . فهذا صورة. -اهلل السدمة والعافية

أن يموت اب سان يف الشام  في م عليه أهدل الشدام  فهدل  وال ورة الثا ية

 جيوز هنا بدهل احلجاز أن ي لوا عليه؟ هنا مسد تني.

عليدده  فالددذي عليدده مجدداه  أهددل العلددم  أندده ال حددرج أن  مل ي ددل أمددا إذا كددان

 ي ىل عليه صدة النان   ألنه مسلم ووج  عىل املسلمون أن ي لوا عليه.

 ...........: الطال 

 : ليس من باب الوجوب  وإ   ال حرج يف ذلك.الشيخ

م عليه يف ذلك امل،  بقيت معنا مسد ة   هل جيوز إحدا  صدةإذا كان صم

مثددل اخلدددد األول األحندداد واشالكيددة يقولددون: ال   ثا يددة للددذي مل ي ددل أم ال؟

 ال يم ىل عىل النان . والشافعية واحلنابلة يقولون: يم ىل عىل النان .
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: أ لددددق قددددال: الناندددد  يم ددددىل عليدددده بالنيددددة فعددددىل قددددول -رمحدددده اهلل–امل ددددنف 

ء صم   عليه.  أو مل يم ل م عليه يف ذلك البلدامل نف: تدخل معنا صورتني  وا

لكددن  حددن قسددمنا حتددي  حددرر حمددل الندداا , فددإذا كددان مل ي ددل عليدده جدداز عنددد 

 مجاه  أهل العلم.

دددم عليددده فالدددذي عليددده األحنددداد واشالكيدددة ال جيدددوز أو يمكدددرا  أمدددا إذا كدددان صم

 إحدا  صدة ثا ية خدف ا للشافعية واحلنابلة.

أن  "ال ددددحيحني" حددددديث أي هريددددرة الثابددددت يف و ددددب  اخلدددددد يف ذلددددك

صددىل عدددىل النجددار  وقددد مدددات النجددار يف احلبشددة  فقدددال أبددو هريدددرة:  النبددل 

 إىل امل ىل  وصفنا صفوف ا ثم ك . فدخرجنا النبل 

فهددددذا احلددددديث امختلددددف فيدددده هددددل هددددو عددددام يبقددددي عددددىل عمومدددده أو أندددده خددددا  

 بالنبل؟

: هددذا عددام يف كددل غاندد   أل  ن النبددل ابمددام أمحددد وابمددام الشددافعل قددالوا

ا.  صىل عىل النجار وكان غانب ا  فنقول: النان  يم ىل عليه مطلق 

وأمددا أبددو حنيفددة ومالددك وهددذا الددذي اختددارا ابددن ويمددة وابددن القدديم وغ مهددا 

ددم عليدده ال ي ددل عليدده مددرة ثا يددة  ألن لدديس عددىل هددذا  مددن املحققددني عددىل أندده إذا صم

أحاايث النجار خدا   بددن العمل الذي كان عليه ال حابة  والدليل عىل أن 

كثدد  مددن ال ددحابة كددا وا يتوفددون يف عهددد ر ددول اهلل وددن قددد ا تشددهد  ووددن قددد 

ا  لكنه مل ي ل إال صدة النجار.  مات عنه بعيد 
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فكو ا خاصة بالنجار وكو دا خاصدة بمدن مل ي دل عليده مدن جهدة الددليل 

ددددىل عددددىل الرجددددل يف منطقددددة فدددداألوىل أال ال ددددد  لدددده صدددددة  أقددددون  فلهددددذا إذا صم ُتم

 أخرن عىل قول ائمهور. 

والذي يقوي هذا أن ال دة يف ائنازة  حكمهدا أ دا فدرف كفايدة  فدإذا قدام 

ددىل عليدده عددىل قددول الشددافعية واحلنابلددة  بدده الددبع   ددقم عددن الددبع   لكددن إذا صم

 فد حرج يف ذلك  فإن هذا من باب الدعاء ومن باب الفضل.

 )املتن(

 .(ه بالنيةعلي مصم )قال امل نف: 

 )الرشح(

ي دددطفهم ابمدددام ثدددم يتقددددم ويندددوي ويندددون هدددم إن هدددذا ال ددددة لفددددن ابدددن 

 فدن الذي مات يف البلد الفدين وي لون صدة النان .

 )املتن(

أو  دورء أو اخلددددود عليدددده مددددن التقطددددع كاملجددددومددددن تعددددذر غسددددله لعدددددم اشددددا

ة بددني رجددال أو الرجددل بددني  سدداء دد فإ دده ؛املحددرتأ أو لكددون املددرأ إال أن لكددل  ,يمميم

 من الاوجني غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع  يدها.

 )الرشح(

مددداذا , هندددا ا تهدددي امل دددنف يف مسدددد ة امل دددم  فجددداء إىل مسدددد ة امل دددىل عليددده

 .أحكام امل ىل عليه؟
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 .ب  أننا قلنا يمنسل امليت  قد تتعذر بع  ال ور يف النسل

 )املتن(

اشدداء أو اخلددود عليدده مددن التقطددع  ومددن تعددذر غسددله لعدددم)فقددال امل ددنف: 

 .(فإ ه ييمم ؛كاملجدور أو املحرتأ أو لكون املرأة بني رجال أو الرجل بني  ساء

 )الرشح(

امل نف ذكر األمدور املسدتثناة فدندت تفهدم مدن اال دتثناء األمدر العدام  فكدنده 

مسددلم إال أنندددل ا ددتثنل لددك مدددن ويمنسدددل كددل يقددول لددك: يم ددىل عدددىل كددل مسددلم  

اعدة بعد  ال دور  ا دتثنيتها لتعدذر النسدل  والنسدل واجد  وقلندا هدذا هذا الق

 باتفاأ. 

لكددن قدددد يتعدددذر النسدددل يف بعددد  ال دددور  فقددال: أندددا ا دددتثنيها لدددك  ثدددم أبدددني 

ومدن تعدذر غسدله لعددم ) إالحكم املستثني  فقدال: األصدل أنده يمنسدل كدل مسدلم 

 (اشاء

ثدل أن يكدون هنداة قحدم وهذا العلة التل عدم إمكا ية النسل  لعدم اشاء م

جدددد ميددددت أو كددددان اشددداء قلدددديد  ال يكفددددل إال للرشددددب , أو ال يكدددون هندددداة مدددداء, ووم

 فقال: يف هذا ال ورة  يسقم النسل بمكان الرضورة.

 )املتن(

 .(أو اخلود عليه من التقطع كاملجدور أو املحرتأ)

 )الرشح(
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سددل امليددت زاا النسددل يف تقطيعدده وتعفيندده أو يف عدددم مجعدد ه  كاملجدددور إذا غم

سدددل  إذا أضددديف لددده اشددداء  دددود الدددذي بددده ائددددر  واملحدددرتأ والنريدددق  فإ ددده إذا غم

 ينتا  حلمه  فهذا يف  فس ال ورة.

 )املتن(

ة بني رجال أو الرجل بني  ساء)   .(فإ ه ييمم ؛أو لكون املرأ

 )الرشح(

يف عدددم إمكا يددة النسددل,  والثا يددةيف عدددم اشدداء   األوىلال ددورتان تشددرتكان 

 وفديهم امدرأة ه كلهدم رجداليف  دفر  امدرأة يف بلدد فيدمدثد  هدل أن تكدون  الثالثةما إ

أو العكددس كددان رجددد  مددع  سدداء وهددم أجنبيددات عندده  فهددذا  ,أجنبيددة عددنهم ف تددت

ال ددورة الثالثددة  واددذا املات،ددات الفقهيددة مدداذا يفعلددون؟ يدددتوة بال ددور وأنددت 

 تفهم وتقيس عليها.

إذا  املسددد ة الثا يدددةاء  فتقدديس عليهددا عدددم الطهددور  ا عدددم اشدد املسددد ة األوىل

هددددل  ال ددددورة الثالثددددةتعددددذر النسددددل  فتلحددددق هبددددا كددددل صددددورة تعددددذر هبددددا النسددددل  

بدداح كشددف جسددد امليددت  وهددذا ال ددورة الثالثددة, ثددم  تعددذرت املحرميددة التددل هبددا يم

مثدددالني كددددن تكدددون امدددرأة أجنبيدددة مدددع رجدددال أو يكدددون رجدددل مدددع  ورضب  وعهدددا

  ساء.

إذا امل دددنف  وقدددال: يسدددقم فيهدددا النسدددل    دددور الثدثدددة التدددل ذكرهددداهدددذا ال

  قم النسل هل هناة بديل أم ال؟
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 .)فإ ه ييمم(قال امل نف: 

 .رش الن جئنا إىل هذا ال ور و بسطها بيشء من ال

 )املتن(

)األصل أن يمنسل املسلم  إال أنه إذا تعذر املسلم فإ ه يسقم قال امل نف: 

 .وينتقل إىل التيمم(

 )الرشح(

التددل هددل عدددم وجددوا اشدداء  ال خدددد بددني الفقهدداء يف ذلددك   املسددد ة األوىل

فإذا تعذر اشاء  قم النسل  بل الوضوء والنسل الرشعل الدذي هدو واجد  إذا 

فكددذلك النسددل بالنسددبة للميددت  هددذا  فمقددد اشدداء  فإ دده يسددقم ويددل حمددل التدديمم 

 املسد ة ال خدد فيها.

جد جرح أو تعذرا لنسلكذل املسد ة الثا ية لعلة فكذلك اتفقوا إن  ك إذا وم

 النسل يسقم عنه  وهل إحلاأ بنفس املري .

ددددا  وكددددان النسددددل أو الوضددددوء يايددددد يف مرضدددده  فإ دددده  الرجددددل إذا كددددان مريض 

 يسقم عنه ويتيمم  فذلك غسل ائنازة  فإ ه كذلك يسقم كسقوط عىل احلل.

  وهددل إذا تعدددا املحرميددة  فهددل   وهددل فيهددا اخلدددداملسددد ة الثالثددةجاءتنددا 

 يميمم؟ يميمم يف هذا املسد ة أو ال
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, احلنابلددة واألحنددداد قدددالوا: ال  ددذكر األقدددوال ثددم  دددذكر  دددب  اخلدددد فيهدددا

تمكشددف العددورة بسددب  وجددوا النسددل فددإذا مل تموجددد املحرميددة  ددقم النسددل. هددذا 

 قول السااة األحناد واحلنابلة.

: يمنظددر إ ىل امليددت فددإذا كددان مددن ذوات املحرميددة جدداز  اشالكيددة تو ددطوا قددالوا

وإذا مل يكن من ذوات املحارم   قول بقول احلنابلة  والشافعية يف أصد  األوجده 

عندددهم عددىل أندده جيددوز وأن مل توجددد املحرميددة إال أندده يبددالغ يف السددرت, يضددع خرقددة 

ء مرأة مع الرجال أو رجل مع النساء.  عىل يديه كل ال يبارش ائسد  وا

جدددد  فدددتال  ة مدددع أجا ددد  أو وم جددددت امدددرأ مدددن هدددذا الكددددم عدددىل أنددده إذا وم

 أو ماتت  فإن الفقهاء اختلفوا يف هذا املسد ة.رجد  مع أجنبيات  ومات 

بددداح؛ ألنددده يدددرم  الدددذي عليددده ائمهدددور احلنابلدددة واحلنفيدددة عدددىل أن النسدددل ال يم

ة إىل كفنهددا النظدر ويددرم اللمددس  فدإذا  ددقم النسددل ينتقددل إىل التديمم  فتدديمم املددرأ 

 ووجها  ويميمم الرجل يف يديه  إىل املرافق ووجه.

وقددال اشالكيددة: ينظددر إىل امليددت أو امليتددة  فددإذا كا ددت هندداة حرمددة  مددا معنددي 

, مددثد  الرجددل كددان هددو وأختدده ف تددت أختدده  فهددل ينسددلها ومل يكددن هندداة املحرميددة

  ساء يبارشن النسل؟

املحرميدددة  كا ددددت بنتدددده معهددددا الرجدددل مددددع أمدددده  الرجدددل مددددع عمتدددده أو وجددددوا  

ا يف البوااي  ف ت أبوها هل تنسدله أم ال؟ هدذا املحرميدة.  أبوها  وهذا تقع كث  

 ف لك قال: أنا أجيا فقم مسد ة املحرمية  فإذا فمقدت املحرمية ال أجيا.
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دا أن ينسدل األجنبدل األجنبيدة إذا وجددت يف  أما الشافعية فقالوا: جيوز مطلق 

 نه يبالغ يف السرت ويبالغ يف عدم اللمس ما أمكن.ذلك رضورة, إال أ

هنددا هددو أندده تعددارف عنددد ا أمددر   ددب  اخلدددد بددني الفقهدداء يف هددذا املسددد ة

و ل  جاء دا أمدر وجاء دا  دل  األمدر الدذي هدو غسدل امليدت واجد   والنهدل هدو 

 النظر إىل عورة الرجل املسلم.

الددددذي منعددددوا غلبددددوا فالددددذين جددددوزوا كالشددددافعية غلبددددوا األمددددر عددددىل النهددددل  و

 النهل عىل األمر.

ئل عن املسد ة قال: كيف؟ والنبل  دئل قدال لده  اذا ابمام أمحد شا  م شدا  م

ذن عددىل أمددل؟ احلددديث يف البادداري  فقددال النبددل  ددتداالرجددل: يددا ر ددول اهلل هددل 

 :«أتح  أن تراها عريا ة؟»  . 

ك يف املد ت ال جيدوز  قال ابمام أمحد: إذا كان هذا يف احليداة ال جيدوز  فكدذل

 ألن حرمة املؤمن حي ا كحرمته ميت ا.

إذا »قدددال:  أمددا الشددافعل فيقددول: أنددا عندددي أمدددر الددذي هددو النسددل والنبددل 

. واال دتطاعة هندا أنده يمنسدل إال أنده يبدالغ يف «أمرتكم بيشدء فددتوا بده مدا ا دتطعتم

 السرت ويبالغ يف عدم مبارشة البرشة.

بددددني املحددددارم وغدددد هم  فنظددددروا إىل العلددددة  فقددددال: التفريددددق أمددددا اشالكيددددة يف 

الرشدددد  حددددرم النظددددر إىل العددددورات  وملددددس العددددورات لوجددددوا التلددددذذ باألجنبيددددة  

 واللذة التل هل حمرمة.
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دددددرم مدددددن أجلهدددددا النظدددددر واللمدددددس قليلدددددة يف  : إال أن هدددددذا اللدددددذة التدددددل حم قدددددالوا

 تعليل.فلهذا تساهلنا يف جواز غسل املحرم ملحارمه  واض  الاملحرمية  

الن اشالكية تو دطوا فدإذا كا دت امليدت مدن ذوات املحدارم كاألخدت واألم 

إمدا إذا وائددة والعمدة واخلالدة. جداز أن يبدارش الرجدل غسدلها  والعكدس كدذلك  

 كا ت أجنبية كدجنبية وجارته فد جيوز. 

ا و دددل  أمدددر بنسدددل امليدددت  و دددل عدددن النظدددر إىل  : ألنددده جددداء عندددد ا أمدددر  قدددالوا

لل  ألن حتي اب سدان عورة امل ال يتلدذذ بد  سلم  فنظر ا إىل علة النهل  فالنهل عم

 مل يل اهلل إليه  إال أن هذا العلة مفقواة يف املحارم.

مثال: القبلة  قبلة الرجل إىل املدرأة  اقضدة للوضدوء  لكدن مثدل مدا يقدول ابدن 

ه وضدددوءا ال املندددذر اتفقدددوا عدددىل أن الرجدددل إذا قددددم مدددن  دددفر فقبدددل أمددده أو ابنتددده أنددد

ينتقددد, ألن القبلددة بالنسددبة للبنددت أو بالنسددبة لددهم  ينلدد  عليهددا الشددفقة  وتنلدد  

عليهددا الرمحددة  بادددد القبلددة للاوجددة  فإ ددا ينلدد  عليهددا التلددذذ  فكدددن الشددبهة 

ا بدداهلل-للتلدذذ قليلدة عندد ذوات املحدارم  أو هدل منعدمدة إال ملدن  مسدت   -عيداذ 

 أمدددده  والرجددددل عمتدددده. لرجددددل ابنتدددده  والرجددددلفطرتدددده  وبددددذلك جيددددوز أن ينسددددل ا

 :.....الطال         

: ال  كو ددددددك تقددددددول اللددددددذة غدددددد  موجددددددواة  ال قددددددد تموجددددددد عنددددددد مددددددن الشدددددديخ

  مست  واحلواا  يف ذلك كث ة.

 .وأما ابمام الشافعل فاضطربت عندا القاعدة  وغل  األمر عىل النهل
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 )املتن(

ر غسددله لعدددم اشدداء أو اخلددود ومددن تعددذ)هددذا املسددد ة التددل قااددا امل ددنف: 

ة بني رجال ,عليه من التقطع كاملجدور أو املحرتأ أو الرجل بني  ,أو لكون املرأ

  .( ساء فإ ه ييمم

 )الرشح(

عددددىل أن قددددول الشددددافعية أقددددون يف هددددذا  -والعلددددم عنددددد اهلل–الددددذي يظهددددر ، 

جيدوز لده أن املسد ة  عىل أنه جيدوز إذا كدان رجدد  مدع  سداء أو امدرأة مدع رجدال  أنده 

ينسدددل ذلدددك إال أنددده مثدددل مدددا قدددال الشدددافعل يبدددالغ يف السدددرت  ولدددو يم ددد  اشددداء مدددن 

فددددوأ صددددب ا  وال يبددددارش اللمددددس البرشددددة باليددددد إأل أندددده يضددددع خرقددددة غليظددددة أكثددددر  

وبددددذلك  كددددون قددددد مجعنددددا بدددداألمر بنسددددل امليددددت  وبددددالنهل ألندددده هددددو لددددن ينظددددر ومل 

 اهلل. يلمس  فالقول بائواز هنا أقون والعلم عند

يف غد  بقيت مسد ة الن  ريدها عىل األحناد وعىل احلنابلدة وعدىل اشالكيدة 

 ذوات املحارم  وأنتم مل جتياوا النسل  عىل أي أ اس جوزتم التيمم؟ 

: شددا تعددذر النسددل  ددقم  لكددن أنددتم مددا تددوقفتم هنددا  أنددتم  فاألصددل أن تقولددوا

ددزاتددم مسددد ة  قددال امل ددنف:  مددا هددو الدددليل الددذي يدددل  , فبقددل معنددايمم() فإ دده يم

ز التدديمم  يقولددون: التدديمم  األصددل أن اب سددان أندده يتوضددد  إذا مل يوجددد  عددىل جددوا

اشاء جاز له أن يرتة اشداء وينتقدل إىل التديمم  فا تقدال الرجدل مدن اشداء إىل التديمم 
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لوجددددوا الرضددددورة  فكددددذلك قلنددددا هنددددا: اال تقددددال مددددن النسددددل إىل التدددديمم لوجددددوا 

 م املحرمية.الرضورة  هو عد

كدان قدالوا: ألن ذلدك املكدان لديس بعدورة  ألن م وشاذا أجاتم التيمم فقم؟

التددديمم للرجدددل بالنسدددبة للنسددداء لددديس بعدددورة  واملدددرأة عدددىل أصددد  األقدددوال عدددىل أن 

وجههدا وكفيهدا ليسددا بعدورة  فلهدذا جدداز أن يبدارشا يف مسدد ة التدديمم. هدذا بالنسددبة 

 ة.لدليل الذين أجازوا التيمم لهجنبي

 )املتن(

إال أن لكل من الاوجني غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع )قال امل نف: 

 .( يدها

 )الرشح(

األجنبددددل واملحددددرم عددددىل قددددول امل ددددنف عددددىل أندددده ال يمنسددددل هنددددا بينددددا عددددىل أن 

دديمم  ا ددتثني لددك مسددد ة واحدددة  قددال: إال مسددد ة الدداوج  أحدددمها الخددر  وإ دد  يم

مددع الاوجددة  فددإن هددذا املسددد ة مسددد ة خاصددة  فعنددد ا أمددا أن يتددو  الدداوج ويبقددي 

جدة فقدد أما إذا تويف الداوج وبقيدت الاوالاوجة  أو تتو  الاوجة ويبقي الاوج  

قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم عدىل أنده جيدوز للمدرأة أن تنسدل زوجهدا إذا مدات. 

   هذا باتفاأ الفقهاء.

)لدو ا دتقبلنا مدن أمر دا مدا : -ريض اهلل عنهدا-عانشدة قدول  والدليل يف ذلك

 .إال أزواجه( ا تدبر ا ما غسل النبل 
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بددددن تنسدددله يف مدددرف وفاتددده أو   والدددذي ثبدددت بددددن أبدددا بكدددر ال دددديق 

   وغسلته بالطبع  الذي غسل أبا بكر زوجته. ميسعزوجته  وهل أ  ء بنت 

فمدن هدذين الددليلني اتفدق الفقهداء عدىل أن املدرأة جيدوز ادا أن تنسدل زوجهددا  

 هذا بالنسبة للفر  األول.

إذا توفيدددت الاوجدددة  وبقدددي الددداوج  فهدددل جيدددوز للددداوج أن إذا كدددان العكدددس 

 د بني الفقهاء يف ذلك.وقع اخلدينسلها أم ال؟ 

الذي عليه األنمة الثد  اشالكية والشدافعية واحلنابلدة: أنده جيدوز للداوج أن 

: عىل أنه ال جيدوز للداوج أن ينسدل -رمحه اهلل–ينسل زوجته  وذه  أبو حنيفة 

 زوجته.

الن عنددددد ا يف مسددددد ة الدددداوج خدددددد  قددددال قددددوم: جيددددوز بدددددن ينسددددل الدددداوج 

 جيوز أن ينسلها. زوجته  وقال قوم: بدنه ال

هددو هددل املددوت يملحددق بددالطدأ أم ال يملحددق بددالطدأ؟   ددب  اخلدددد بيددنه 

فددإذا قلددت: بدددن املددوت يملحددق بددالطدأ  أو أن أهددل األحكددام الاوجيددة تنقطددع إذا 

 وقع املوت  فإذا قلت باال قطا   فد جتوز النسل.

ت بدالطدأ  وإذا قلت بدن املوت ال يقطع أحكام الاوجية  وال يملحدق املدو

 جاز للاوج أن ينسل زوجته. 

قدددال: أندددا ال أجدددوز للرجدددل أن  -رمحددده اهلل– بسدددم هدددذا الكددددم  أبدددو حنيفدددة 

ا جدداز لدده النظددر  إذا  ينسددل الاوجددة؛ أل ددا بمجددرا أن وددوت حلددت لدده أختهددا  فددإذ 



 الشيخ: أبو بكر السعداوي                                                                                   (                45) عمدة الفقه

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

21 

ا جدوزت النظدر إىل العدورتني, ويف حدديث وإن كدان مدتكلم يف  جوزت النسل فدإذ 

لعددددددن مددددددن  ظددددددر إىل فددددددرجني األختددددددني  فقددددددال: إذا جددددددوزت  ل إ ددددددنااا  أن النبدددددد

 النسل  فقد وقعت يف هذا النهل.

: أ دا بمجدرا املدوت  جداز لده -رمحده اهلل–  يقدول أبدو حنيفدة والقياس الثداين

ا  دواها  ألن املدرأة الن إذا توفيدت يف  فدس اللحظدة جداز للرجدل  أن يتاوج أربع 

جدددوزت لددده قسدددة  وقدددد خرجدددت  أن يتددداوج أربعدددة فلدددو جدددوزت النسدددل  لكندددت

رمحدده –هندداة عددن قددول العلدد ء يف مسددد ة التعدددا. هددذا الددذي ا ددتدل بدده أبددو حنيفددة 

 .-اهلل

أمدددددا ائمهدددددور فا دددددتدلوا بحدددددديث أخرجددددده ابدددددن ماجددددده وأن كدددددان مدددددتكلم يف 

أرأيددت أن »: . فقدال النبددل )ورأ دداا(إ دنااا  إن عانشددة كا ددت مريضدة فقالددت: 

علددددل  أن وجددددد ذلددددك   . فقددددالوا النبددددل «يددددكتدددوفيتل ألغسددددلنك  وألصددددلني عل

 ال يعلل بيشء يقع ال باليشء الذي ال جيوز أن يقع يف ذلك.  والنبل 

:  ستعمل القياس  ب  أنكدم أادا السدااة األحنداد: جدوزتم للمدرأة أن  وقالوا

تنسددددددل زوجهددددددا  فددددددنعكس القيدددددداس  و قددددددول للدددددداوج أن ينسددددددل زوجتدددددده  إال أن 

لددددام األحنددداد يقولدددون: هددددذا قيددداس  غدددد  صدددحي   ألن املدددرأة إذا مددددات زوجهدددا تم

فلهددذا جدداز اددا أن تبددارش النسددل  بادددد بالعدددة  ومدددة العدددة هددل كد ددا زوجددة  

الرجل فإن الرجل ليست عليه عدة إذا ماتت زوجته  فلهذا ال جيوز لده أن غسدل 

 زوجته. 
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إال أن قددول ائمهددور يف بقدداء األحكددام الاوجيددة أقددون, والددذي يقددوي ذلددك 

ر  باٍأ  ومل يقطعه املوت  فإن الاوجة تر  زوجهدا  فلهدذا ر   فإن ابابهو 

جددواز النسددل أقددون  والددذي يقددوي ذلددك الددذي جدداء بدددن عددم بددن أي  الدد  هددو 

 وأرضها. -ريض اهلل عنها-  الذي غسل فا مة بنت النبل 

فبمجمددددو  هددددذا األالددددة يسددددتال  عددددىل أندددده ال حددددرج كدددد  قددددال امل ددددنف أن 

 جني الخر.ينسل أحد الاو

 )املتن(

إال أن لكل من الاوجني غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع )قال امل نف: 

 .( يدها

 )الرشح(

أم الولدد تعرفو ددا  هددذا مددن أحكددام الدرأ  والددرأ قددد ا دددثر إال يف أيامنددا هددذا 

إال يف بع  البلدان  والرأ هو أن تكون للرجل  مة  وإذا كا ت له  مة  جداز لده 

 اهلل وبسنة ر وله  وبإمجا  األمة. أن يطدها بكتاب

يبيعهدددا ويسددتمع هبدددا إال إذا أنجبددت منددده إذا كا ددت لدده هدددذا المددة  جددداز لدده أن 

عدىل  احلكم الذي ختت  به أم الولددولد  ا تقلت من كو ا  مة إىل كو ا أم ولد  

 الذي أولدها ت   حرة.أنه بمجرا أن يموت  يدها 

 :......الطال 

   األب حر. م أبيه  وكل ولد يمنس  إىل أبيه: ألنه يدخذ االشيخ
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 :........الطال 

 : وإذا مل تكن أم ولد؟ كذلك امللكية موجواة.الشيخ

 ألن مثد  رجل عندا  مة  إذا مات وعندا أخ  من ير  هذا المة؟ أخوا.

ا عندددا ولددد  إذا مددات السدديد مددن يددر  المددة يرثهددا  إمددا إذا كا ددت أم ولددد  إذ 

للولددد أن يددر  أمدده  حتددي يف مسددد ة األصددل مددع الفددر   وهددذا  الولددد  وال يمكددن

تددق عليدده  ولددو ملددك أخدداا يمعتددق عليدده  ولددو  باتفدداأ عددىل أن الرجددل لددو ملددك أبدداا  عم

 ملك ولدا يمعتق عليه يف  فس اللحظة  ألنه ال جيتمع األر  مع امللك.

فمجددددرا أندددده مددددثد  إ سددددان ذهدددد  واشددددرتن رجددددد   وهددددذا الرجددددل كددددان أبددددوا  

 اا يمعتق عليه  بدون اختيارا.اشرت

, فإ دددا دون خيدددارافكدددذلك أم الولدددد  قيدددل ذلدددك  ألنددده اشدددرتاا يمعتدددق عليددده بددد

ت   حرة  فلهذا  مالت منالة الاوجة  فجاز اا أن تنسل  يدها وجداز لسديدها 

أن ينسدددلها واخلددددد فيهدددا كددداخلدد يف الاوجدددة  جوزهدددا ائمهدددور ومنعهدددا أبدددو 

      عىل أنمتنا.حنيفة  رمحة اهلل عليه و

 )املتن(

نحددي عندده احلديددد ويم  ,والشددهيد إذا مددات يف املعركددة مل ينسددل ومل ي ددل عليدده

 وإن كفن بن ها فد بدس. ,وائلوا ثم يامل يف ثيابه

 )الرشح(
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الن هدددددددذا مدددددددن اال دددددددتثناءات التدددددددل ذكرهدددددددا امل دددددددنف يف مسدددددددد ة النسدددددددل   

ك إىل الددددذين يسددددتثنون علددددل  الن ا تقددددل لدددد ثدثددددةل وا ددددتارج ثدثددددة ا ددددتثناءات

غسددد  وصدددة  فبدددأ بالشددهيد  فددإن الشددهيد ال يمنسددل وال ي ددل عليدده  هكددذا قددال 

 امل نف.

 )املتن(

 .(والشهيد إذا مات يف املعركة مل ينسل)قول امل نف: 

 )الرشح(

هندددا عندددد ا قيددددين اثندددني حتدددي تمسدددقم ال ددددة ويسدددقم النسدددل عدددىل الشدددهيد  

  -:ا قيدينالشهيد يف املعركة, فعند قال: 

قيددددت الشدددهااة باملعركدددة  خدددرج معدددك  هدددو قيدددد املعركدددة  فدددإذاالقيدددد األول 

دة  يهاملددرأة وددوت بجمددع فهددل شدد»قددال:  الشددهيد الددذي لدديس يف املعركددة  النبددل 

 بد م شهداء. . النريق شهيد  السبعة الذين ذكرمها النبل «واملبطون شهيد

ة علديهم  فلهدم مدن الشدهااة فإن هؤالء اتفقوا عىل أنه جي  غسدلهم وال دد

 الرشد  ال األحكام. فهذا التقييد األول باملعركة.

, شدددهيد املعركدددة هدددو الدددذي يمدددوت يف املعركدددة  فإمدددا التقييدددد الثددداين بالشدددهيد

جراح متانة بحيدث أ دا تفيضد إىل قتلده الرجل أن يكون يف املعركة  وتقع بجيبه 

 ليس بشهيد معركة. وإىل إزهاأ روحه  بعد  اعة بعد  اعتني فإن هذا
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ا  وبقددل يندداد مددن  ددا كبدد   ددرح إ سددان جرح  مثددال إذا التحمددت ال ددفود  فجم

أخدددذوا إىل املعسدددكر ثدددم أم عدددم وبمرشددد اواءا ذلدددك ائدددرح فدددإذا ا فضدددت املعركدددة و

 فهذا ال يعت  شهيد معركة يف إ قاط النسل وال دة عليه.

ب يف اخلنددددأ  "ال دددحيحني"والددددليل مدددا ثبدددت يف  يف كاحلددده   دددعد شدددا رضم

جدددم وهدددو يف املعركدددة   جعلددده املسدددجد  وبددددأ يددداورا  لكدددن  إال أن النبدددل فقدددد هم

ينفدذ كاحلدده حتدي مددات  وكدذلك الدددليل الخدر عمددر بدن اخلطدداب  فإ ده قددد  معددن 

قل لبن ا إىل أن مات  أال أ م غسلوا وصلوا   عليه. إال أنه أمخذ إىل بيته و م

الفقهدددداء باتفدددداأ: عددددىل أن  غسددددل  ددددعد وصددددىل عليدددده  فلهددددذا قددددال والنبددددل 

الشهيد إذا مل يكن يف املعركة فإ ه يمنسل وي دىل عليده  إال أ دم  تلفدون يف املددة  

هددددل املدددددة يددددوم  يددددومني؟ كددددم مدددددة يبقددددي؟ إال أن القاعدددددة العامددددة لددددو أندددده مددددات يف 

ا  فهذا الذي ال يمنسل وال ي ىل عليه. جد رصيع   املعركة إذا ا ف ل ائيشني وم

 )املتن(

 .(مل يمنسل)ل امل نف: قا

 )الرشح(

ا فقددددد اتفددددق الفقهدددداء ومددددنهم األنمددددة  ددددا شدددداذ  فهددددذا باتفدددداأ الفقهدددداء  إال خدف 

 األربعة عىل أن الشهيد ال يمنسل.

 )املتن( 

 .)ومل ي ل عليه( 
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 )الرشح(

  فقال األنمة الثد  اشالكية أما يف ال دة عليه  فقد وقع اخلدد يف ذلك

 صدة وال غسل عىل الشهيد  وقال أبدو حنيفدة  ويف روايدة والشافعية واحلنابلة ال

 .عند ابمام أمحد: ال يمنسل الشهيد إال أنه ي ىل عليه

حديث ابن عباس مع حدديث أبدو هريدرة وغد ا أن  و ب  اخلدد يف ذلك

إال أن حددديث ابددن عبدداس  .(صددىل عدىل قددتىل أحددد)كدد  يقددول ابددن عبدداس:  النبدل 

 .   "ال حيحني"ليس يف 

أمدددددر بقدددددتىل أحدددددد   أن النبدددددل  "ال دددددحيحني"احلدددددديث الخدددددر كدددددذلك يف و

فدفنوا ومل ينسلهم ومل ي ل عليهم إال من جهة اب دناا  فدإن القدول بددن شدهداء 

أحدددد مل ينسدددل ومل ي دددل علددديهم  هدددذا أقدددون مدددن جهدددة اب دددناا ومدددن جهدددة عددددا 

 الرواة.

لدديهم صدددة صددىل ع أمددا الروايددة األخددرن  فإ دده مددتكلم فيهددا  كددذلك النبددل 

صدىل عدىل  ليست ب دة ائندازة  وإ د  هدل صددة الرمحدة  وادذا ثبدت أن النبدل 

خدددددددرج وواعهددددددم  فكا ددددددت هنددددددداة  قددددددتىل أحددددددد بعددددددد ث  يدددددددة  ددددددنوات  والنبددددددل 

 خ وصية لقتىل أحد.

 .أقون بمكان لوجوا األالةوهبذا القول بدن الشهيد تسقم عنه ال دة 

 )املتن(

 .املعركة ال يمنسل وال يم ل عليه( )فإن شهيدفعىل قول امل نف: 
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 )الرشح(

  شاذا ال يم ل عليه  وال ينسل؟هنا تديت عند ا مسد ة 

لدددل هدددذا احلكدددم  أو  لدددل إ دددقاط النسدددل عدددىل أمدددا بددد   ددد  النسدددل فقدددد عم عم

 -:الشهيد بثد  علل

بعدددددث يدددددوم »قدددددال:  فدددددإن النبدددددل  "ال دددددحيحني"كددددد  يف  العلدددددة األوىل فإ ددددده يم

. ويف احلدددديث يف السدددنن عدددىل أن «ن الددددم والدددري  ريددد  املسدددكالقيامدددة  اللدددون لدددو

 .«إن اهلل ي  األثرين  أثر الشهيد وأثر الوضوء»: النبل 

 دي  بااة  ألن أثر العبااة ودوح  ادذا النبدل ال يمنسل كل ال ياال عنه الع

 عن مس  احلل  ألن هذا من أثر العبااة.

سددل مدن أجددل ال دددة  رشم  النسددل : أن الناألمدر الثدداين يف عدددم النسدل هددو

 من أجل ال دة  والشهيد ال ي ل عليه  فسقم النسل  هذا العلة الثا ية. 

)إذا تعددذر غسددله كدددن : مثددل التددل قدددمناها مددن قبددل  أ ددم يقددل: العلددة الثالثددة

, فكذلك الشهداء لوجوا امانهم وأشددنهم فيتعدذر يكون به جروج أو حروأ(

ا هدذا ثدد  علدل يف إ دقاط النسدل لوجوا املشقة يف إ قاط الن سدل علديهم. فدإذ 

 عن الشهداء.

النسل من أجل أن ي ىل عليه  هو ال ي ل عليه  مثدل بقيت ال دة عليه  

 املدددرأة احلدددان  ال تتوضدددد  أل دددا ال ت دددم  فلهدددذا  قدددول هندددا:  دددقم عنددده النسدددل  

 .ه  قطت عنه ال دةألن
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ة ائنازة  وهي عدىل امليدت  : ألن هذا تسمي صدشاذا ال ي ىل عليه؟ أوال  

ددا }: اهلل  ددبحا ه وتعداىلوالشدهداء قدال  ت   َأْمَوا
َ
ددوا يَف َ دبَيَل اما تَلم دَذيَن قم َوال َُتَْسددَبنا الا

 . فهم أحياء واألحياء ال ي ل عليهم.[169] ل عمران:{َبْل َأْحَياءأ 

 وتعداىل اهلل  دبحا هعن شفاعة يمشدفع لده أمدام : صدة ائنازة هل عبارة ثا ي ا

والشدددهداء هدددم الدددذين يشدددفعون وإذا كدددان هدددو صددداح  شدددفاعة أوىل مدددن أوىل أنددده 

 يمشفع فيه  فلهذا  قطت عنه ال دة بالنسبة للشهيد.

 )املتن(

نحددي عندده احلديددد وائلددوا ثددم يامددل يف ثيابدده وإن ويم )امل ددنف أكمددل وقددال: 

 .(كفن بن ها فد بدس

 )الرشح(

يعندددل مدددا لبسددده بسدددب  احلدددرب كدددائلوا  ينحدددي عنددده مدددا مل يكدددن يلبسددده أصدددد  

ددددفن يف ثيابددده  وأن كدددان ابمدددام  ندددا  عنددده  ثدددم أمدددا أن يمكفدددن أو يم واحلديدددد  فإ دددا تم

ددفن مثدل مدا هدو  حتدي يلقدي اهلل بدذلك. وكدذلك  مالك قال: ما يمنا  عنده رء  يم

نددا  عندده رء, يبقددي عددىل هيئتدده. : جيددوز  أبددو حنيفددة يقددول: ال يم وبقيددة األنمددة قددالوا

 .دن يمنا  عنهب

 و ود شا  ديت إىل املحرم  يتض  لنا  ب  اخلدد يف هذا املسد ة.
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 ددددقم عددددن هددددؤالء النسددددل وال دددددة فدددداتفقوا عددددىل أندددده ال يمسددددقم  :وإن قلنددددا

. النسددل وال دددة والكفددن والدددفن. فددإذا  ددقم النسددل الكفددن وال يمسددقم الدددفن

 وال دة بقل الكفن والدفن  فهذا باتفاأ.

 )املتن(

 .(ن كفن بن ها فد بدسوإ) 

 )الرشح(

تددل  أراا النبددل  أن يدفندده بثيابدده  فبعثددت أختدده ثددوبني فلبسدده  ألن محدداة شددا قم

 إياا. النبل 

 )املتن(

دوال يم  ,نسل ب ء و درحرم يم واملم )  نطدي وال يم  ,اقدرب  يب دوال يم  ,البس خميط 

 .(قطع شعرا وال ظفرارأ ه وال يم 

 )الرشح(

 وهددددو املحددددرم  عنددددد ا الشددددهيد وبيندددداا  عنددددد ا مسددددد ة هددددذا اال ددددتثناء األخدددد 

دا  فهدل هددذا  دا  بحدر أو بعمدرة أو هبد  مع  املحدرم وهدو الدذي مدات حالدة كو ده حمرم 

 يمسقم غسله وال دة عليه  أم ال؟ 

 )املتن(

ددوال يم  ,نسددل بدد ء و دددرحددرم يم واملم )فقددال امل ددنف:  قددرب وال يم  ,الددبس خميط 

 .(قطع شعرا وال ظفرانطي رأ ه وال يم وال يم  ,ا يب  
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 )الرشح(

كدن امل نف ضمن ا بدنده يم دىل عليده إال أن يف مسدد ة غسدله وافنده اخدتدد  

حددرم يمنسددل بدد ء و دددر  فدد ذا  ددقم معنددا يف النسددل هنددا؟ مل  قددل الكددافور فددإن املم 

 يموضع  فهنا قال: ال. فإ ه يمنسل ب ء و در.

وال يمنطي رأ ده وال رجددا  وال يطي   وال يلبس خميط ا  وال يقرب  يب ا  

م  أمددا  وال يمقطددع شددعرا وال ظفددرا. هددذا املسددانل اخلمددس مددا هددل؟ أحكددام ابحددرا

رأيت املمحدرم ال يقطدع شدعرا وال ظفدرا وال يلدبس  يد   وال  مدر رأ ده  فهدذا 

 أحكام ابحرام  وكدنه يقول لك: يبقي عىل حالة إحرامه.

 جددددد  حددددر مددددع النبددددل أن ر "ال ددددحيحني"أندددده ثبددددت يف  والسددددب  يف ذلددددك

غسددلوا بدد ء و دددر  وكفنددوا وجنبددوا »: فسددقم مددن اابتدده فوق ددته  فقددال النبددل 

دددددا بعدددددث يدددددوم القيامدددددة ملبي  . هدددددذا «املاددددديم  وال تنطدددددوا رأ ددددده وال رجددددددا  فإ ددددده يم

 احلديث يف املمحرم.

 ددود   ددم عليدده و ددود  نسددله بنسددل لدده كيفيددة خاصددة  هددل هددذا احلكددم 

 احلنابلة مثل ما قال امل نف: هذا احلكم عام.ثابت أم ال؟ الشافعية و

وأمددا األحندداد واشالكيددة فيقولددون: هدددذا خددا   فعنددد األحندداد واشالكيدددة 

 املمحرم ال فرأ بينه وبني الناس.

مده أم  و ب  اخلدد يف ذلك هو املوت  إذا مات اب سان هدل ينقطدع إحرا

 ال؟ 
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م  فلهدذا بد  أنده كدان فالشافعية واحلنابلة يقولون: أن املوت ال يقطدع اب حدرا

ا وحرم عليه الطي   فإذا مات فهو حمرم ويرم عليه الطي .  حمرم 

دا حي دا  فحدرم عليده الطيد   إمدا  وأما أبو حنيفة ومالك يقولون: قد كان حمرم 

 إذا مات فقد ا قطع إحرامه  وإذا ا قطع إحرامه جاز بدن يطي .

إ ددده يمبعدددث يدددوم القيامدددة ال ختمدددروا رأ ددده وال تلبسددده  يددد  ف»: قدددال النبدددل 

 , هذا الدليل كون الشافعية ا تدلوا به ليس عند ا إشكال.«ملبي ا

  يقولددون: يف هددذا احلددديث بقددل ابشددكال عددىل مددذه  األحندداد واشالكيددة

فإ ده يمبعدث يدوم القيامدة »: علة تموج  أن هذا خا  بذلك الرجدل  فدإن النبدل 

دددا جدددل يمبعدددث يدددوم القيامدددة ملبي دددا  ومل بددددن هدددذا الر , فهدددذا علدددة شدددهد النبدددل «ملبي 

يشدهد كددل حمددرم  فددإن اللفددس خددا  ولدديس بعددام  وهددذا يمق،دد بددذلك املحددرم  أمددا 

غدد ا مددن املحددرمني  فددد يوجددد فيدده هددذا العلددة التددل هددل يمبعددث يددوم القيامددة ملبي ددا  

 فلهذا يسقم احلكم يف املحرمني البقية.

جدددت فيدده مددن حيددث العمددوم حتددي علدد ء األصددول يقولددون: إن الدد ن  إذا وم

ل عىل العموم أقون من محله عىل اخل و .  العلة  ومحم

 )املتن(

ا(ويستح  افن امليت يف حل)بالنسبة للدفن فقال:   .د 

 )الرشح(
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وشق. ما معني اللحدد  -2  حلد -1 :عند ا نا قس نامليت وضعه يف ق ا ل 

 والشق؟

فددر يف األرف هكددذا  ثددم يف هددذا احلفددرة يفددر  هددو شددقال . هددذا فيهددا هكددذايم

الدذين ار دوا يف الفيايداء عنددد ا مقطدع عدريض ومقطدع  ددو،  فدندا أبدني لكددم الن 

فدر فيهدا حفدرة  فر هكذا  ثم يف خدل هذا احلفدرة يف األرف يم املقطع العريض يم

 كذلك, فيوضع امليت عىل شقه األيمن ويموضع فوقه اللبنة  هذا الشق.

فر هكذا حفرة  ثم يفر أما اللحد يف ائا   مثدل الددرج  فيموضدع امليدت  يم

 هنا ويوضع عليه اللبن هكذا.

حلدددد لددده  وكدددان يف املديندددة رجدددل يلحدددد ورجدددل يشدددق  فمبعدددث إليهدددا  النبدددل 

د للنبل النبل فعل بوقيل أا  يديت أول يم   ., فسبق الذي حلد  فلهذا حلم

 )املتن(

 .)يمستح  اللحد(واذا قال امل نف: 

 )الرشح(

فقهددددداء يقولدددددون: كدمهدددددا جدددددانا إال أنددددده اللحدددددد والشدددددق  تلدددددف وأن كدددددان ال

 ارة عىل احلفر  فإن اللحد أوىل. باختدد األرف  فإن كا ت األرف صلبة قا

 أما إذا كا ت األرف رخون  بحيث أ ا ال تمثبت فالشق فيها أوىل.

 )املتن(
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 ك  صنع بر ول اهلل صىل) , أي: يموضع هكذا.)وين   عليه اللبن   ب ا(  

 ."صحي  مسلم"هذا ثابت يف  (اهلل عليه و لم

 .(ا مسته النارا وال شيئ  ا وال خشب  دخل الق   جر  وال يم ) 

 )الرشح(

, فلهدذا مددن عددااات اليهدوا والن ددارن  وهدم الددذين يدددخلون يف أمدا اخلشدد 

التددابوت  أمددا الجددر ألندده غدداٍل  وهددذا مددن صددنيع أهددل الكدد   وفيدده خدديدء وهددذا 

 ه يرم وال يمنظر إىل اخليدء.ميت  فاألوىل بدن

دددخل معددده  وال شدديئ ا مسددته النددار  ألن هددذا الن قدداام عددىل ربدده, فتفددا ال  أال يم

 رء مسته النار  كل ال يسمه النار.

وقددال إبددراهيم الناعددل: كددان السددلف يكرهددون أن يدددخل القدد  هددذا األمددور 

 الثدثة  وهذا عليه مجاه  الفقهاء.

 )املتن(

إذا مل يكن معه  دب  ,أهل امليت والبكاء عليه غ  مكرواويستح  تعاية )  

 .(وال  ياحة

 )الرشح(

يبدلده  اهلل  بحا ه وتعداىلبدن يمدعي للميت عند أهله باخل   وبدن  والتعاية

 من هو خ  منه.
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شددددا  ال حددددرج فيدددده  إذا مل يست ددددح   ياحددددة وال  دددددب  ألن النبددددل  البكدددداء

ن القلدد  ليحددان  ولكددن ال  قددول إال مددا ع  وإإن العددني لتدددم»تددويف إبددراهيم قددال: 

 .«يريض ربنا وإ ا لفراقك يا إبراهيم ملحا ون

 قال: اليناحة أو الندب  وكدمهدا حمدرم باتفداأ الفقهداء وبسدنة ر دول اهلل 

ترة  عدددددىل أن الينددددداح قدددددال النبدددددل  لددددديس مندددددا مدددددن لطدددددم اخلددددددوا  وشدددددق »: املتدددددوا

 .«ائيوب, واعا بدعون ائاهلية

هددو أن ينددوح عددن امليددت  ويعدددا مدداثرا  وهددذا كددان صددنع ائاهليددة   اليناحددة

وموجوا إىل وقتنا هذا  عىل أن امليت خاصة عند النساء  فتبددأ تعددا كندت تفعدل 

وكنددددت تفعددددل  ومددددن الددددذي بعددددد ومددددن الددددذي أوىل ببعدددددة  وكددددذا وكددددذا  وكنددددت 

 شجا  وكنت كريم.

"ال حيحني" وعدها واحلديث يف «, اليناحة من الكفر»قال:  شاذا النبل 

ا؟  كفر 

نددال منالددة الكفددر يف قددول ر ددول اهلل  ألن يف  يقددول علدد ء العقيدددة: اليناحددة تم

 ضددمنها اعددرتاف عددىل قدددر اهلل  اددذا هددل بمنالددة الكفددر  ألن اليناحددة تقددول: مددثد  

أنت كنت شجا  وكنت كريم, الذي فيده ال دفات احلميددة  فضدمن ا يف قوادا أ دا 

فكدندددده  د  ألوىل أال يمددددوت  فددددإذا مددددات كددددان خطدددداملرتبددددة ا تقددددول: ومددددن كددددان هبددددذا

 اعرتاف عىل قدر اهلل  فلهذا كان بمنالة الكفر.

 )املتن(
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 .(وال بدس بايارة القبور للرجال) 

 )الرشح(

أنت تفهم بدن النساء غ  ااخلة معده  هدذا عدىل قدول احلنابلدة  أمدا ائمهدور, 

كندتم  يدتكم عدن زيدارة القبدور  »: فيجوز للرجال والنسداء  لعمدوم قدول النبدل 

 .«أال فاوروها

 )املتن(

ويقول إذا مر هبا أو زارها:  ددم علديكم أهدل اار قدوم مدؤمنني وإ دا إن شداء 

اهلل بكم الحقون مهللا ال ُترمنا أجرهم وال تفتندا بعددهم واغفدر لندا وادم  سددل 

 .اهلل لنا ولكم العافية

 )الرشح(

)إذا مددررت عددىل لعانشددة شددا قالددت لدده:  هددذا مددن الدددعاء الددذي علمدده النبددل 

 , فقال يندب هذا القول.القبور, ماذا أقول؟(

 )املتن(

 .(وأي قربة فعلها وجعل ثواهبا للميت املسلم  فعه ذلك) 

 )الرشح(

إذا مددات اب سددان ا قطددع عملدده إال مددن ثددد  صدددقة جاريددة »: قددال النبددل 

 هذا.. اتفقوا عىل «أو علم يمنتفع به  أو ولد يدعو له
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امل ددنف قددال: أي قربددة يقدددمها احلددل إىل امليددت, فإ دده ينتفددع هبددا  إال أن هددذا 

 -:القرب عىل قسمني

عىل أ دا ت دل  أما القربة اشالية فقد اتفقوا   وقربة بد ية -2  قربة مالية -1

كدددد  يف البادددداري شددددا جدددداء إىل  إىل امليددددت كدددددن يت دددددأ عليدددده  اددددذا كددددان النبددددل 

مهللا هددددذا صدددددقة عددددىل »لشدددداة  ويددددوز  حلمهددددا ثددددم يقددددول: املدينددددة فكددددان يددددذب  ا

 . فالقربي اشالية أ ا ت ل إىل امليت. «خدجية

ءة القر ن واحلر  ال يام. تلفون يف القربي البد ية    كقرا

من حديث عانشة ومدن  "ال حيحني"ال حي  من ذلك أنه جيوز  ثبت يف 

 .«م عنه وليهصوم  صامن مات وعليه »: حديث أي هريرة أن النبل 

وقال يا ر ول اهلل: أريت أن فريضة احلر أن أمدل ابتلدت  ومل ُتدر, أفددحر 

 عنها؟

. «أينفعددده؟ أرأيدددت أن كدددان عدددىل أمدددك ايدددن؟ فكندددت قاضددديته»: قدددال النبدددل 

 فقالت:  عم.

فدحاادددددا عدددددىل أمدددددر مدددددااي  فاشدددددااة ت دددددل باتفددددداأ  فبقيدددددت األمدددددور البد يدددددة 

ددر عددىل امليددت بددل هددذا األوىل وخاصددة ال ددحي  مددن أقددوال العلدد ء أندده جيددوز  أن يم

لددين ال يكدون عدىل قيدد احليداة  يكدون  يف الوالدين  فإن العل ء يقولون: أن بر الوا

بعدد املد ت  ألن أبدوة أو أمددك إذا كا دت أحيداء  فد ة اددم هدذا منقبدة لدك  ألنددك 

 إذا عققتهم  فالناس يلومو ك عىل ذلك.
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 ن تذكرا يف تلك اللحظة؟لكن إذا مات أبوة أو أمك  هل يا تر

الن  بانندددا وأمهاتندددا كيدددف تدددذكرا؟ وكيدددف تددد ا؟ الددد  بعدددد املدددوت  وهدددو أن 

دددؤتي إليددده ثدددواب القدددر ن,  دددر عنددده  وبددددن يم دددام عليددده  أو يم يت ددددأ عليددده  وبددددن يم

 األمر يف ذلك وا ع.

وبدددذلك يكدددون امل دددنف قدددد خدددتم كتددداب ائندددانا  وبدددذلك  كدددون قدددد ختمندددا 

ا عددىل ذلددك  و ددنبدأ يف كتدداب ال دددة وهددو عرشدد ة أبددواب واحلمددد هلل أوال  وأخددر 

العبدددااة الثا يدددة التدددل هدددل الاكددداة يف الددددرس القددداام  وصدددلوات ري و ددددمه عدددىل 

  يد ا حممد.


